
Együttműködő térségek 

turizmusának élénkítése 

 

A projekt célja egy olyan turisztikai együttműködés megvalósítása, 

melyben a szereplők egymás tevékenységét támogatva, kiegészítve 

készítenek komplex, - a vendég igényeihez igazodó- turisztikai 

programot a térségbe.  

Az együttműködés során megvalósítani kívánt fejlesztések  három 

településen valósulnak meg, ezek a következők: 

 

 

 Véménd- Turistaház kialakítása  - „Toner-Plusz” Kft. 

A projekt központi eleme a Véménden található ingatlan, melynek teljes 

körű felújítására, három vendégszoba (ebből egy mozgássérültek 

számára kialakítva) kialakítására valamint az épülethez tartozó 

pincelyuk felújítására, a pincében borozó helység kialakítása.  

A turisztikai csomagok kialakításával Schmidt-Falusi Katalint, tapasztalt 

szakértőt kívánják az együttműködő partnerek megbízni, aki által a 

turisztikai célcsoportok beazonosíthatók, megfelelő 

marketingeszközökkel megszólíthatók 

 

 Magyarbóly- Levendula-szappan készítése  - Bolió Kft. 

A 2015-re 4ha levendulával rendelkező (jelenleg egy hektár) Bolió Kft. 

lehetőséget kínál egy interaktív „üzemlátogatásra”, ahol a látogatók a 

préselt olajak (tökmag, len, napraforgó) és szőlőmag őrlemények 

gyártási folyamatán kívül elkészíthetik és hazavihetik „saját” levendula 

szappanukat. Jelen projektből a szappan előállításához szükséges 

eszközöket szerezte be. 

 

 Bóly- Falusi Vendégház eszközbeszerzése - Schmidt-Falusi Katalin 

E partner szerepe a projekt fenntartásában is kiemelt jelentőségű, általa 

hosszútávon biztosított a projekt szakmai színvonala. Schmidt-Falusi 

Katalin Bólyban az Alsótukár pincesoron vendégházat üzemeltet, 

melyben kisebb léptékű, a vendégek kényelmét szolgáló 

eszközbeszerzést kíván megvalósítani (bútor, kerti asztal négy székkel, 

konyhai eszközök beszerzése).  

 

 Leporello készítése- Zengő-Duna Egyesület 

Az együttműködésben résztvevő partnerek ismertetését/népszerűsítését 

szolgáló leporelló szerkesztésére és nyomdai költségeire  pályázott. 

 

 

 

A projekt kezdete: 2015. 02.12. 

Záró időpontja: 2015. 05. 31.  

Bolió Kft. 

7754 Bóly, Park u. 36. 

Tel.: +36 (30) 348-7069  

E-mail: info@bolio.hu  

Honlap:http://www.bolio.hu/ 
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Zengő-Duna Egyesület 

7754 Bóly, Erzsébet tér 1.  

Telefon: +36 (69) 868 027 

E-mail: leader@boly.hu 

Honlap: www.zengoduna.hu 

A  1 1 / 2 0 1 3 .  ( I I I .  5 . )  V M  R E N D E L E T A L A P J Á N    

Az Európai Unióban sokéves vidékfejlesztési 

tapasztalat alapján bizonyosságot nyert, hogy 

egy adott terület erőforrásait, lehetőségeit és 

hátrányait semmilyen központi szerv nem 

ismeri jobban, mint a helyi lakosok. E 

területek fejlesztése akkor valósul meg a 

leghatékonyabban, ha a fejlesztési programok 

meghatározása az ott élő emberek által 

történik. Ez az alulról jövő 

kezdeményezéseket támogató LEADER program filozófiája, melynél a 

projektek megvalósítása a helyi lakosok tudása, helyismerete és igénye 

szerint történik. A program elindításának fontos célja volt, hogy 

megváltoztassa az önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások 

gondolkodásmódját, továbbá, hogy az elszigeteltség, egymás akadályozása 

helyett felismerjék a partnerségben, összefogásban rejlő erőt, valamint 

fenntarthatóan használják a vidéki területükben rejlő erőforrásokat és 

lehetőségeket. 

A Zengő-Duna Helyi Közösség 2007. szeptember 12-én alakult meg az 

önkormányzatok 40%-os, a civil szervezet 35%-os, valamint a 

vállalkozások 25 %-os részvételével. A közösség a nevét a Zengő hegy 

lábánál elterülő Pécsváradi kistérség, és a Mohácsi kistérséget keletről 

határoló Duna - mint nemzetközi vízi út és határátkelő – összevonásával 

választotta. 

A „Zengő-Duna” Akciócsoport területe azonos a Mohácsi és Pécsváradi 

Kistérség azaz a Pécsváradi-, Bólyi-, és Mohácsi Járás területével. A 

lehatárolt akcióterület 992 km2, az érintett lakosok száma 45 425 fő, a 

népsűrűség 45,8 fő/km2.  

E terület összesen 60 települést foglal magába, melyek közül kettő, Bóly 

és Pécsvárad városi ranggal rendelkezik. A térség lakosságának 17,5%-a 

él a két kisvárosban, ez összesen 7 945 főt jelent.  Baranyára, és a két 

kistérségre különösképp jellemző az aprófalvas településszerkezet, 

valamint a „zsáktelepülések” magas száma. 

 

E gazdaságilag és kulturálisan is 

sokszínű térség főbb fejlesztési 

irányvonalainak meghatározására a 

Zengő- Duna Helyi Akciócsoport 

stratégiát készített, mely mentén 

történtek a 2007-2013-as időszak 

pályázati kiírásai.  

A 2007-2013-as programozási időszak végeztével az egyesület fontosnak 

tartja, hogy a megkezdett fejlesztési irányvonalakat a jövőben is folytatni 

tudja. Kiemelt feladatának tartja a helyi termelők támogatását, a magas 

minőségű helyi termékek feldolgozásának, piacra-juttatásának segítését, a 

mikro és kisvállalkozások fejlesztését valamint a civil, vállalkozói és 

önkormányzati szféra együttműködését.   

Együttműködő partnerek Zengő-Duna Egyesület 

„Toner Plusz” Kft. 

7754 Bóly, Batthyány  u. 15. 

Tel.: +36 (20) 999-3322  

E-mail: maros.ferenc@tonerplusz.hu  

Honlap:http://www.tonerplusz.hu/ 

Schmidt-Falusi Katalin 

7754 Bóly, Vörösmarty u. 33. 

Tel.: +36 (20) 393-1099  

E-mail: falusi@boly.hu  
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Schmidt-Falusi Katalin kiterjedt 

szakmai kapcsolatokkal rendel-

kező idegenforgalmi közgaz-

dász, tapasztalt kiadványszer-

kesztő és gyakorló szálláshely 

szolgáltató. Szakmai tapasztala-

tait a megyei idegenforgalmi 

szervezeteknél szerezte. A térségi együttműködési projekthez két terü-

leten csatlakozik.  

Hangulatos vendégháza az 

országos hírű pincefaluban 

található, mely egyedülálló 

népszokásával – a húsvét 

hétfői Emmausz járással – a 

nemzeti kulturális örökség 

része.  

A bólyi pincefalu már rég kedvelt állomása a zajos nagyvárosi feszti-

válok helyett a csendesebb, otthonosabb, emberibb léptékű kis vidéki 

programokra vágyó turistáknak. A vendégház szolgáltatásaival, vala-

mint a kisváros egyéb turisztikai értékeivel, országos hírű rendezvé-

nyeivel méltó állomása lehet a projektnek. 

Schmidt-Falusi Katalin további feladata az együttműködési projekt 

szakmai alapokon való mű-

ködtetése és fenntartása, 

népszerűsítése annak érde-

kében, hogy a projekt másik 

két eleme is bekerüljön a 

kistérség turisztikai vérke-

ringésébe.  

A távolabbi cél további együttműködő partnerek megnyerése révén 

egy olyan turisztikai élménycsomag kialakítása, amelyért már önma-

gában is megéri akár az ország másik feléből is felkerekedni. 

Schmidt-Falusi Katalin 
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decemberében alapítottuk osztrák 

olajsajtoló üzemek tapasztalatai 

alapján bólyi telephellyel. 

Családi vállalkozásunk fő 

tevékenysége a nyers olaj 

gyártás.  

A termékpalettánkon napraforgó-, len-, szezám- és hidegen sajtolt 

tökmagolaj. 2001-es évtől terjesztettük ki profilunkat takarmányolaj 

gyártással. 

 A piaci igényekhez igazodva 2007 januárjában készült el 

székhelyünk iparterületén Új feldolgozó üzemünk, amelyet 

Vidékfejlesztési pályázat segítségével sikerült megépítenünk. Új 

üzemünkben helyet kapó korszerű be- és kitároló technológia 

mellett helyet biztosítottunk minden olyan fejlesztésnek, amelyeket 

a későbbiek során szeretnénk megvalósítani. 

 A 2008-as évben épült meg Magyarbóly településen szőlőmag 

feldolgozó üzemünk.  

A Villányi borvidékről 

származó szőlőtörkölyből 

v o n j u k  k i  g é p i 

berendezések segítségével 

a szőlőmag-olaj alapjául 

szolgáló szőlőmagot. 

 

 A 2015 évben készült el vállalkozásunk új magyarbólyi fejlesztése 

egy levendula szárító és lepárló bemutató üzem, amelyhez jelenleg 

1 hektár ültetvény tartozik közvetlenül az épület mellett. A lepárló 

épületében helyt biztosítunk csoportok és egyéni vendégek részére a 

lepárlás, szárítás folyamatainak bemutatása, illetve az alapanyagok 

további feldolgozása amely fürdősók, szappanok, hidratáló krémek 

elkészítését takarja. 
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„Toner Plusz” Kft. Bolió Kft. 

Az 1997-ben alapított vállalkozás 

turisztikai tapasztalattal nem rendelkezik, 

fő tevékenysége egyéb információ-

technológiai szolgáltatás, kereskedelem. 

A vállalkozás a projekttel tevékenységét 

bővíteni kívánja, új turisztikai 

szereplőként kíván megjelenni a térségben. 

A Maushaus felújított sváb iparos ház. Három pótágyazható kétágyas, 

fürdőszobás szobája, nappali közösségi tere, jól felszerelt konyhája, 

szabadtéri főzőhelye, hatalmas kertje, igényesen kialakított pincéje 

családokat, baráti társaságokat, vadászokat, túrázókat vár. A Maushaus a 

Kelet-Baranyai település, Véménd központjában található. 

A Maushaus a kikapcsolódás mellett az aktív pihenést is szolgálja. A 

településen számos látnivaló kínálkozik. Ilyen a római katolikus 

templom, a temető kápolna, a szerb kápolna, a szentkút, az izraelita 

temető, a szerb temető, az „ötvályú” forrás, valamint a tájház, amely a 

vendégházzal szemben található. Vállalkozóbb kedvűek számára számos 

túralehetőség kínálkozik. Feked község szépen felújított parasztházai és 

csodálatos kovácsoltvas kerítései már 6 kilométeres sétával elérhetők. 

Adott a lehetőség arra is, hogy a falu határát lovas kocsival járják be az 

érdeklődők. A vízpartot, horgászatot kedvelők néhány perces autóút után 

a fekedi, esetleg a sombereki horgásztavakon próbálhatnak szerencsét, 

de meglátogathatják a húsz percre található Dombai-tavat is. 

A Keleti-Mecsek gazdag vadvilága a vadászat szenvedélyének hódolók 

számára is nyújt lehetőségeket. 

Betekintést nyújtunk a sváb gasztronómia 

világába is. Vendégeink megkóstolhatják a 

sváb stifoldert, igény esetén főzéssel 

egybekötött pincelátogatásokat szervezünk, 

ahol hagyományos ételeinket kínáljuk. Az 

ősi kézműves mesterségek közül a mézeskalács készítésével 

ismerkedhetnek műhelylátogatás keretében. 


